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Abstrakt 

Tato práce se zabývá mobilními bezvláknovými optickými komunikacemi. V rámci této 

rozsáhlé problematiky je práce zaměřena primárně na využití komunikace pomocí nově 

navrhovaného modelu RGBY. Ten umožňuje komunikaci pomocí 4 různých vlnových délek ve 

viditelném světelném spektru současně a přitom zachovává na výstupu bílé světlo, které 

může současně sloužit pro potřeby osvětlování. Přenos dat pomocí bezdrátových technologií 

v současnosti představuje významnou oblast vědeckého zájmu. Požadavky na mobilitu a 

objemy přenášených dat se u koncových uživatelů každým dnem zvyšují. Díky velké hustotě 

zalidnění se ve městech dostává rádiová komunikace na hranici svých přenosových 

schopností. Velikost buněk mobilních operátorů se neustále zmenšuje, aby obsáhla rostoucí 

počet mobilních koncových zařízení. Možnosti připojení pomocí bezdrátových rádiových 

technologií začínají být, především v pásmu 2,4 GHz, výrazným problémem. V pokrývaných 

oblastech bývá ve většině případů více přístupových bodů než dostupných kanálů. To 

způsobuje, že se kanály začínají opakovat a vzájemně se tak rušit. Neustále se tak zvyšuje 

potřeba dalších komunikačních technologií, které by dokázaly eliminovat problémy s rušením 

a poskytovaly vysoké přenosové rychlosti při zachování mobility. Jednou z možností řešení se 

ukazuje právě využití bezvláknových optických sítí, které poskytují transportní nezávislost, 

pracují v bezlicenčním pásmu a se současným rozvojem LED technologií je lze snadněji 

implementovat pro potřeby koncových uživatelů. Aktuálně navrhované možnosti 

komunikačního systému pomocí bílých LED, nebo kombinace barev RGB se ukázaly jako 

nedostatečné, takže byla pro komunikaci dodatečně přidána ještě barva žlutá. Výstupem je 

komunikační model RGBY, který lépe využívá rozsah viditelného spektra a umožňuje vytvářet 

buňkové systémy pro pokrývání větších prostorů. Teoretická část práce se zabývá základy 

systémů komunikací ve viditelném spektru (VLC), jejich možnostmi, problémy a využitím. 

Praktická část pak klade důraz na návrh RGBY komunikačního systému a jeho realizaci pro 

potřeby ověření použitelnosti v reálných podmínkách. 
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Abstract 

This work deals with mobile fiberless optical communications. Due to the huge area of this 

technology, this work is primarily fucused on use of the RGBY model. This model can 

communicate with 4 separate wavelenghts in visible spectrum and keep white light at the 

output, so it can be used also for illumination pusposes. Wireless data transmission is a huge 

area of interest today. The demand of user mobility and amount of transmitted data is 

increasing every day. Due to the high density of city population are radio technologies on the 

edge of the usability. The cell sizes of mobile operators are steadily decreasing to obtain the 

growing numbers of mobile phone users. Connecting via Wi-Fi is nowadays the significant 

problem, especially in 2,4 GHz band. Number of access points in the areas is usually higher 

than number of available channels. This leads to problem that channels are starting to 

repeat and mutually interfere with each other. Need for other technologies, that could 

eliminate this problems are constantly increasing. One of possible solutions are fiberless 

optical netwotks, which offers communication transparency, unlicensed band and thanks to 

the actual development of LED technologies also easier implementation to users needs. 

Instead of white LEDs this work uses multiple individual colors and diffuser to create white 

light. The current system capabilities with use of RGB (red, green and blue) model are 

insufficient so the system was extended with yellow. As a result we get RGBY system which 

better utilizes the visible spectrum and it is capable to create huge cellular systems for wide 

area coverage. Theoretical part of this work deals with the theory of visible light 

communication systems (VLC), their possibilities, challenges and applications. The practical 

part is focused on the design of RGBY communication systém and its realization. In the final 

part the system functionality in the real conditions is validated. 
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1 1. Úvod 

1. Úvod 
Tato práce se zabývá mobilními bezvláknovými optickými komunikacemi. V rámci této 

rozsáhlé problematiky je práce zaměřena primárně na využití komunikace pomocí nově 

navrhovaného modelu RGBY. Ten umožňuje komunikaci pomocí 4 různých vlnových délek ve 

viditelném světelném spektru současně a přitom zachovává na výstupu bílé světlo pro 

potřeby osvětlování. 

Technologie bezvláknové optické komunikace se v poslední době těší stále většímu zájmu, 

především pak v oblasti výzkumu a vývoje. I přes současnou zdrcující komerční převahu 

rádiových sítí, má technologie optického bezvláknového přenosu potenciál zaplnit prázdná 

místa v možnostech konektivity. Díky neustálému nárůstu poptávky po vyšších rychlostech, 

lepším pokrytí a objemu přenášených dat, představují bezvláknové optické sítě obrovskou 

příležitost pro zkvalitnění pokrytí rozmanitých prostor. Rádiové sítě se v současnosti potýkají 

s problémem nedostatku tolik potřebných bezlicenčních pásem a jejich omezenou šířkou [1], 

protože možnost využití licencovaných pásem v zařízeních pro koncové uživatele by mohla 

být neúměrně finančně nákladná. Navíc neustálé opakování identických frekvencí v jedné 

malé oblasti způsobuje jejich vzájemné rušení. A právě díky tomu, že světlo je v současnosti 

vnímáno jako bezlicenční pásmo a jeho šíření lze snadno omezit, je jeho využití pro rozšíření 

stávajících rádiových sítí v hustě obydlených oblastech vhodnou volbou. V neposlední řadě 

pak nesmíme zapomenout na aplikace, kde je použití rádiového přenosu dokonce 

považováno za nebezpečné a přítomnost optické komunikace by tak mohla tato omezení 

snadno eliminovat. 

Způsobů komunikace pomocí světelného záření ve viditelné oblasti je hned několik a jejich 

využití i princip fungování se liší. Hlavním tématem této práce jsou bezvláknové optické 

difúzní sítě, což znamená, že světlo pokrývá značnou část oblasti a uživatelům je tak 

umožněna mobilita v daném prostoru. Nejblíže této definici je technologie VLC (Visible Light 

Communication), neboli komunikace ve viditelném spektru. Ta byla pro budoucí využití tak 

zajímavá, že už v úvodu samotných výzkumů byla přidána do standardu WPAN (Wireless 

Personal Area Network) v podobě IEEE 802.15.7, který se touto problematikou začal blíže 

zabývat a definuje základní požadavky a parametry [2]. Základní myšlenkou VLC je využití LED 

osvětlovacích zdrojů pro současnou funkci osvětlování a komunikace [3], [4]. LED diody jsou 

totiž, na rozdíl od žárovek a fluorescenčních zářivek, schopny velmi rychle reagovat na změny 

procházejícího proudu. Použitelná šířka pásma pro drtivou většinu dnešních LED diod 

většinou bez problému přesahuje 1 MHz. Při použití klasického modulačního schématu OOK 

(On-Off Keying) budou přenosové rychlosti omezeny na hodnoty v jednotkách Mbit/s. 

Nicméně v posledních letech se ukázalo, že s použitím optických filtrů [5], ekvalizace [6], 

nebo pokročilých modulačních schémat [7], [8], [9] lze toto základní konstrukční omezení 

překročit a překonat hranice 100 Mbit/s. Kombinacemi jednotlivých úprav pak lze dosáhnout 

i k hranici 1,6 Gbit/s [10] a v budoucnu se bude pravděpodobně tato hranice přenosových 

rychlostí dále posouvat. Je ale potřeba rozlišovat laboratorní a reálně použitelné 
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konfigurace, protože v případě praktických aplikaci, kdy se bude přijímač a vysílač vzájemně 

pohybovat a úroveň signálu bude výrazně kolísat, případně bude systém vystaven rušení 

atd., bude pravděpodobně přenosová rychlost omezena na hodnoty v řádech desítek Mbit/s.  

První část této práce se zabývá popisem jednotlivých technologií spojených s  VLC systémy, 

především z důvodu značného množství pojmů, které je třeba před vstupem do samotné 

problematiky komunikace pomocí viditelného světelného záření definovat. Poté následuje 

kapitola návrhu optoelektronické části systému, která má za cíl zefektivnit současné 

využívání optického spektra pomocí rozšíření stávajícího modelu RGB (Red- Green-Blue), kdy 

se pomocí míchání 3 základních barev vytváří výsledná bílá barva, na model RGBY. Přidáním 

žluté barvy do spektra můžeme zjednodušit použití systému v rozsáhlejších oblastech. 

Systém RGBY umožní podporovat větší počet uživatelů, nebo i lépe aplikovat některé typy 

modulačních technik. To vše při zachování hlavní podmínky, kdy lidský zrak musí vnímat 

světlo z optické soustavy jako bílé a nesmí pozorovat jakékoliv kolísání jasu,  nebo barev při  

komunikaci. 

 

 

 

1.1.Cíle disertační práce  

Cíle disertační práce byly definovány do následujících bodů:  

• Návrh způsobů pokrytí prostoru pomocí SW simulací a měření v temné místnosti.  

• Nalezení vhodného způsobu pro plynulé spojení RGBY barev do výsledné bílé. 

• Sestrojení vysílače a základní řídící elektroniky pro komunikaci na principu OOK.  

• Ověření možností nerušené komunikace na více vlnových délkách současně.  
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2. Bezvláknové optické sítě 
Bezvláknové optické sítě (BOS) lze obecně definovat jako optické sítě, které pro přenos dat 

využívají světelného záření a jako přenosové médium pro přenos signálu je využíván volný 

prostor, což je většinou atmosféra. Nicméně se není problém setkat i s  bezvláknovou 

optickou komunikací mezi družicemi, která probíhá na orbitu, nebo například komunikací 

pod vodou 

2.1.Základní schéma systému  

Systém fungování bezvláknového optického systému si je, ve své podstatě, podobný s 

ostatními bezdrátovými systémy. Pro komunikaci je potřeba vysílač, přijímač a zároveň ještě 

přenosové médium.  

 
Obr. 2.1: Blokové schéma ideálního bezv láknového optického komunikačn ího systému.  

Obrázek 2.1 znázorňuje základní způsob fungování optických bezvláknových sítí. V první řadě 

máme vysílač, který vezme příchozí elektrický signál a po vhodné úpravě jej, pomocí 

vhodného zdroje světla (většinou LED, nebo Laser), vyzáří směrem k přijímači. Ten potom 

pomocí fotodetektoru převede optický signál zpět na elektrický a po několika dalších 

úpravách v podobě zesílení a případné demodulace jej převede na původní data. Na obrázku 

2.1 je také vidět, že kromě vysílače a přijímače je zde přidána také dodatečná vazební optická 

soustava, která má za úkol upravit vysílaný optický svazek tak, aby převážná část vysílaného 

výkonu dopadla na fotodetektor přijímací strany. Úprava optického svazku na vysílací, 

přijímací, nebo obou stranách, je ve většině případů nutná, protože jinak světelné záření 

optického svazku ztrácí rychle svou energii. Se ztrátou energie pak přichází mnoho problémů 

v podobě nižšího odstupu signálu od šumu, nebo v horším případě úplná ztráta komunikace, 

protože na přijímací straně jsme vždy omezeni minimální prahovou hodnotou, kterou je 

schopen přijímač detekovat. Hlavní vinu na ztrátě optického výkonu má, kromě nevhodného 

tvaru optického svazku, právě samotná atmosféra, která slouží jako přenosové médium. V 

porovnání s optickými vlákny je totiž plná rušení, šumů z okolních zdrojů světla a v případě, 

že se objeví atmosférické jevy jako mlha, tak se její útlum pro světelné paprsky zvýší natolik, 

že komunikace je téměř nemožná. [11], [12], [13]. 

Příklad takovéto reálnější podoby bezvláknového optického systému je na obrázku 2.2. Zde  

se projevuje hned několik negativních vlivů, které znesnadňují detekci optického signálu na 

přijímací straně. Dochází zde například k rozptylu světla na kapkách vody (např. mlha), nebo 

odrazu/pohlcení světla na překážkách. Problémem může být také slunce, protože může 

saturovat obvody fotodetektoru. I když je z obrázku 2.2 vidět, že na fotodetektor dopadá jen 
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část vysílaného signálu, tak není pravidlem, že tento stav znamená přerušení komunikace. 

Podstatou je dostatečný vysílací výkon, který je schopen přijímač detekovat i přes nepříznivé 

okolní podmínky. Vliv atmosférických turbulencí, mlhy a dalších vlivů na BOS je v současnosti 

zkoumán [33], [43]. 

 
Obr. 2.2: Příklad reálného bezvláknového optického komunikačního systému.  

Na straně vysílače je v tomto případě nejvýhodnější využití LED diod. Oproti laserům máme 

sice k dispozici menší výkony i rychlosti, nicméně pro viditelné spektrum a plánované využití  

pro osvětlování jsou LED diody mnohem výhodnější. V neposlední řadě pak nesmíme 

opomenout ani bezpečnostní riziko pro lidský zrak, které by při použití laserových zdrojů 

záření mohlo představovat problém. Pro potřeby osvětlování je tedy výhodnější použití LED 

diod, přičemž je zde využito také velkých hodnot spektrálních čar popisovaných jako FWHM 

(Full-Width at Half Maximum). Díky větším šířkám spektrálních čar (řádově desítky 

nanometrů) jsme schopni rovnoměrněji obsáhnout viditelné spektrum světelného záření.  

 

Obr. 2.3: Šířka spektrální čáry - FWHM. 

Fotodetektor je v systému tvořen fotodiodou, která je díky své konstrukci schopna rychle 

reagovat na změny signálu při přenosu dat. Z  hlediska zapojení si pak můžeme zvolit, zda 

dáme přednost vyšší citlivosti (delší komunikační vzdálenost), nebo rychlosti. Této volba se 

provádí změnou hodnot zatěžovacího odporu na fotodiodě (Obr. 2.4).  

 
Obr. 2.4: Obecné schéma fotodetektoru. 
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Při velkých hodnotách R vyvolává fotoproud na výstupu větší změny, které lze snáze 

detekovat, nicméně díky parazitním kapacitám dochází k těmto reakcím pomaleji. Při 

menších hodnotách R pak sice rychlost odezvy roste, nicméně pro úspěšnou detekci 

potřebujeme více světelného záření a musíme tak být k jeho zdroji mnohem blíže. 

Obecně pak platí, že výstupní signál, ať už ve voltech   =   ·   ·  , nebo jako proud   =   ·   

má 3 dB hranici danou vztahem [14] 

  
 

    
 

kde   představuje dosaženou šířku pásma,   je hodnota zatěžovacího odporu a   je 

kapacita PN přechodu fotodiody. K získanému signálu se pak ještě přidají dva hlavní zdroje 

šumu (kvantový šum, který závisí na velikosti procházejícího proudu a Johnsonův – teplotní 

šum, který vzniká na rezistoru R). 

2.2.Bezvláknové optické systémy ve viditelném spektru  

V praxi jsou tyto systému označovány jako VLC (Visible Light Communication) . Komunikace 

Viditelným Spektrem je nejnovějším rozšířením rodiny bezvláknových optických sítí. Dle 

asociace IEEE spadá do rodiny WPAN (802.15) [15], přesněji pak 802.15.7. Jedná se o 

technologii, která při komunikaci není omezena na blízkou IR část spektra [11], ale 

komunikuje ve viditelném spektru. Může tak využívat například stávající LED osvětlovacích 

prvků a jejich prostřednictvím vysílat data k uživatelům [16], [17]. Osvětlení v místnosti tak 

může sloužit pro osvětlení i komunikaci současně a zároveň je docíleno pokrytí širokého 

prostoru (na rozdíl od IrDA, kde je počítáno pouze s úhlem 15- 30 °). Jedná se tedy o první 

technologii pro bezvláknové optické komunikace, která nemusí  fungovat jako směrový spoj 

typu bod-bod. Při použití „běžné“ bílé LED pro osvětlování můžeme počítat s úhlem pokrytí  

kolem 120∘ a v případě doplnění o vhodnou vazební optickou soustavu pak i více, nebo dle 

potřeby méně.  

Pokrytí prostoru u VLC se jednoduše odvíjí od toho, jakou oblast chceme pokrýt signálem. 

Můžeme jednoduše pokrýt signálem pouze plochu pracovního stolu, nebo třeba celý pokoj a 

přitom nijak nerušit komunikaci ve vedlejší místnosti. Ani existence LOS není pro fungování 

VLC podmínkou, při použití dostatečně citlivého fotodetektoru může komunikace fungovat i 

díky pouhému odrazu světla od stěn (N-LOS). Taková komunikace bude mít ale výrazně 

omezující vliv na přenosové rychlosti. Pokrytí prostoru je v případě VLC mnohem preciznější, 

než v případě rádiových sítí, protože interferenční zóna končí s místem, kam už světlo nesvítí, 

nebo kde narazí na neprostupnou překážku.  

S viditelným spektrem přichází i několik požadavků.  

 Komunikace nesmí být za žádných okolností pozorovatelná lidským zrakem. 

Modulace a případné kódování musí být schopno udržovat stálou střední hodnotu 

proudu do vysílací LED diody. 
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 Komunikace nesmí rušit elektronická zařízení, jako například fotoaparáty, kamery, 

stávající dálková ovládání atd. – Závěrky fotoaparátů reagují mnohem rychleji než 

lidské oko, takže ani změny v desítkách milisekund nejsou žádoucí, natož pak případ, 

kdy v pokrývané místnosti přestanou fungovat všechna IR dálková ovládání.  

 Vysílaný optický výkon nesmí představovat riziko pro lidský zrak – což platí zejména 

pro mobilní zařízení, která pravděpodobně budou pracovat v blízkém IR spektru. 

Blízké IR spektrum totiž není tolik zatíženo rušením ze slunečního záření a může proto 

pracovat na nižších výkonech a výrazně tak šetřit například baterie.  

 Systém musí pracovat za různých povětrnostních podmínek – VLC ve vnitřních 

prostorách nebude zatíženo mlhou, nebo sněžením, nicméně dopadající přímé 

sluneční světlo může snadno způsobit saturaci obvodů fotodetektoru, a tím narušit 

komunikaci. Navíc VLC není omezeno jen na vnitřní prostory, takže ve venkovních 

aplikacích bude třeba počítat téměř se všemi s tím přicházejícími problémy.  

Výhody systémů VLC jsou zejména:  

 Široké možnosti pokrytí prostoru signálem. 

 Bezlicenční pásmo.  

 Alternativa v oblastech, kde je příliš mnoho rušení z rádiových sítí (např. Wi -Fi). 

 Možnost využití tam, kde je rádiová komunikace z důvodu přítomnosti citlivých 

přístrojů omezena, nebo zakázána – například v letadlech a nemocnicích.  

 Bezpečnost – VLC systém nelze snadno odposlouchávat, nebo rušit. Možné to 

samozřejmě je, nicméně zdroj rušení ve viditelném spektru lze snadno odhalit a pro 

odposlech by musela být splněna podmínka LOS, takže by se odposlouchávací 

zařízení muselo nacházet v bezprostřední blízkosti. 

 Jednoduchá lokalizace zařízení – výhoda VLC je v tom, že lze snadno určit polohu 

uživatele s přesností na několik metrů i v budově. Každé světlo může snadno přenášet 

do zařízení údaj, který bude na mapě odpovídat jeho umístění. 

 Možnost využívat osvětlení současně s komunikací. 

Nevýhody: 

 Potřeba LOS – i když systém dokáže teoreticky pracovat s odrazy od stěn, tak u 

mobilních zařízení, která jsou například ukryty v kapse, nebo tašce, je signál 

nedostupný.  

 Možnost využívat osvětlení současně s komunikací – tento bod může být sice z jedné 

strany výhodou, zejména ve večerních hodinách. Na druhou stranu pak ale 

budousvětla zapnutá i přes den, takže v takových případech je zapotřebí modulační 

schéma, které umožní snížit nepotřebnou část energie na minimum.  
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V současnosti je zde hned několik možností využití VLC o které je v oblasti vývoje  zájem. 

Následující body popisují hlavní směry, kterými se dnes VLC systémy ubírají. 

 Li-Fi – Light-Fidelity představuje VLC alternativu k Wi-Fi sítím a má sloužit jako 

rozšíření a případně i náhrada stávajících rádiových systémů. Hlavním průkopníkem 

této technologie je prof. Harald Haas, v jehož laboratoři na univerzitě v Edinburghu 

bylo v laboratorních podmínkách dosaženo přenosové rychlosti 224 Gb/s. Hodnoty v 

reálním prostředí by se sice měly pohybovat mnohem níže, nicméně již na trh 

vstupují první firmy, které se snaží přijít s komerčním využitím. A právě příchod 

komerčního řešení může tuto technologii přenést do reálného života.  

 V2x – Dalším využitím VLC jsou komunikace mezi vozidly V2V (Vehicle-2-Vehicle) a 

komunikace vozidla s okolím V2I (Vehicle-2-Infrastructure) [18], [19]. Díky dnešnímu 

využívání LED diod ve světlometech aut, veřejným osvětlením a dopravním značení je 

možné tyto zdroje záření používat k přenosu informací mezi vozidly, nebo prvky 

infrastruktury. Taková síť je potom schopná rychle předávat data o nebezpečných 

situacích a umožní tak rychlejší reakce v nepředvídaných situacích. Dále může 

předávat například informace o nehodách, objížďkách, nebo jiných problémech a 

přispívat tak k plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. To platí obzvláště v letních 

měsících, kdy online řešení navigací nestíhá reagovat na všudy přítomné práce na 

silnicích a s tím spojené uzavírky. Navíc může pomocí této komunikace řidič například 

požádat o pomoc kolemjedoucí řidiče. 

 Navigace uvnitř budov – Tato aplikace využívá potřeby bezprostřední blízkosti 

vysílače a přijímače, kterou jsou VLC systémy omezovány. Díky tomu lze jednoduše a 

spolehlivě určit místo, kde se aktuálně mobilní zařízení nachází. Navíc funguje i uvnitř 

budov, kam signál GPS nedosáhne a ani ostatní rádiové technologie neposkytnou 

dostatečně přesnou polohu.  

 IEEE 802.15.7 – IEEE 802.15 představuje standard známý jako WPAN (Wireless 

Personal Area Network) [20]. Architektura standardu řeší problematiku 

pozorovatelnosti komunikace lidským okem a také možnost stmívání, aby bylo 

umožněno co největších úspor energie. Z hlediska přenosových rychlostí a použití je 

rozdělena do tří fyzických vrstev (PHY). Tyto vrstvy se liší přenosovou rychlostí, 

modulačními frekvencemi, modulačními schématy, kódováním a způsoby využití.  

 
Obr. 2.14: Frekvenční spektrum jednotlivých fyzických vrstev 802.15.7.  
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3. Navrhovaný systém RGBY 
Cílem navrhovaného systému RGBY je rozšíření stávajících řešení VLC tak, aby bylo 

umožněno rozšíření o další vlnovou délku a přitom byly jednotlivé systémy vzájemně  

kompatibilní. RGBY tak bude schopen pracovat na 4 vlnových délkách současně a přitom  

bude moci fungovat i v případě, že bude na vysílací straně použita třeba jen jedna bílá  LED. 

Jednou z hlavních priorit je vytvoření bílého světla na výstupu vysílací jednotky. Toho je 

docíleno pomocí difuzoru, který jednotlivé vlnové délky se na vysílací straně spojí a vytvoří 

tak bílé světlo, které bude sloužit pro funkci osvětlení místnosti. Na přijímací straně se pak 

pomocí soustavy filtrů jednotlivé vlnové délky oddělí a budou zpracovány odpovídajícími 

fotodetektory. Princip navrhovaného RGBY systému je zobrazen na obrázku 3.1.  

 

Obr. 3.1: Princip fungování RGBY systému.  

3.1.Současná řešení 

V současnosti se systémy VLC soustředí především na bílé LED diody, tedy kombinace  modrá 

LED a luminofor. Méně často se pak můžeme setkat s řešením RGB, kdy by bylo využito 3-

barevných LED diod. Směrem od uživatele pak všechny systémy, včetně nově navrhovaného, 

využívají blízkou IR oblast. Toto řešení má hned několik důvodů:  

 Uživatel není obtěžován "zářícím" zařízením.  

 Díky neviditelnému spektru nemusí být vysílač neustále aktivní – úspora energie. 

 Menší rušení okolním světlem – problematika okolních šumů je u VLC systémů známý 

pojem, nicméně je také fakt, že většina dnešních umělých osvětlovacích soustav v IR 

spektru již nepracuje a ani sluneční záření v této oblasti nepřestavuje takový problém 

(v porovnání s viditelnou částí spektra). To opět vede k úsporám energie, protože 

vysílač nemusí vysílat tak velkým výkonem [34]. 
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3.1.1. Bílé LED  

Důvodů k využití bílých LED je celá řada, prvním a největším argumentem je samozřejmě  

cena, protože výroba těchto LED v posledních několika letech dosáhla takového objemu, že 

ceny jsou dnes dokonce nižší, než u jejich "obyčejných" jednobarevných předchůdců.  Navíc 

lze bez většího omezení volit barvu světla dle potřeby, což je většinou teple bílá v hodnotách 

kolem 2700-3000 K. Princip fungování bílých LED je znázorněn na obrázku 3.2, společně  se 

způsobem vytváření bílé barvy v případě diod RGB. 

 
Obr. 3.2: Způsob vytváření bílého světla pro Bílou LED (vlevo) a RGB LED (vpravo).  

3.1.2. RGB LED 

Tyto LED diody sice nabízejí z komunikačního hlediska mnohem lepší parametry, protože  

mohou nabídnout až 3 komunikační kanály, které nejsou rušeny žádným luminoforem.  Blíže 

k červenému spektru navíc fotodetektory dosahují lepší účinnosti, takže i dosah signálu by na 

tom měl být lépe. Naneštěstí je zde několik významných problémů, díky kterým se toto 

řešení v podstatě nepoužívá. Pro získání požadované bílé barvy o určité teplotě je ale 

potřeba přesného poměru mezi červenou, zelenou a modrou složkou. Na obrázku 3.4 je 

barevný diagram podle CIE 1931 [21], ten znázorňuje barvy, které je schopen rozpoznat 

lidský zrak (ten rozpoznává barvy podle 3 vlnových délek, které dosahují vrcholu na přibližně 

430, 535 a 570 nm). V něm jsou vyneseny odpovídající teploty záření černého tělesa. 

 
Obr. 3.4: Barevný diagram podle CIE 1931 vs. záření černého tělesa. [21] 
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3.2.Podstata RGBY 

RGBY systém je v zásadě podobný systému RGB, ale pro funkci využívá 4 barvy namísto 3 

barev. Červená, zelená a modrá zde jsou doplněny ještě o žlutou, která obsazuje volné místo 

v barevném spektru. Pro názornost jsou na následujícím obrázku (Obr. 3.5) znázorněny 

příklady průběhů barevných spekter pro různé LED zdroje světla v porovnání se  spektrem 

slunečního světla. 

 

Obr. 3.5: Porovnání spekter (A: denní světlo, B: bílá LED, C: RGB LED, D: R GBY LED). 

Z obrázku 3.5 je patrné, jak nízké intenzity dosahuje modrá složka u RGB modelu. Dokonce 

ani u bílé LED nejsou hodnoty nijak závratné. U bílé LED je to zde způsobeno tím, že se jedná 

o variantu s teplotou barvy 2700 K, tudíž je modrá složka, v porovnání se zbytkem spektra, 

nižší. Zbývající spektra pak shodně odpovídají teplotám kolem 5500 K. Výhoda přidání žluté 

barvy do spektra je dobře vidět na obrázku 3.4. Žlutá je totiž, v rámci  barevných souřadnic, 

umístěna na opačné straně od modré. Díky tomu na sebe vzájemně působí - přidáním žluté 

se výsledná barva posune více doprava a přidáním modré se posune více doleva. Tato 

vlastnost je patrná z průběhů spektra pro zdroj RGBY, kdy díky přidání intenzity ve žluté části 

spektra mohlo dojít ke zvýšení intenzity modré části a přitom zůstala výsledná teplota barvy 

stejná. Nyní tak máme k dispozici 4 plnohodnotné komunikační kanály o dostatečném 

výstupním výkonu. Výstupní výkony jednotlivých barev nyní, v porovnání s RGB, 

rovnoměrněji pokrývají oblast viditelného spektra. Získaná rovnováha rovněž přispívá k 

tomu, že ani při teplejších barevných teplotách nedochází k výraznému omezení modré 

složky spektra a komunikace přes modrou tak není znemožněna [38], [41]. 

3.2.1. Vzájemná kompatibilita  

Výše byly popsány tři VLC systémy, kdy každý pracuje trochu jinak. Pro zajištění kompatibility  

je logicky třeba využít toho, co mají všechny tři systémy společné. Kompatibilita  jednotlivých 

systémů tak závisí právě na modré barvě. A to především díky bílým LED,  které zde mají 
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hlavní komunikační oblast. Pro rychlosti řádově nepřesahující 1 MHz lze  samozřejmě použít 

jakoukoliv společnou část spektra, ale počet kanálů bude ve zbytku spektra vlivem rušení 

stejně nepoužitelný. Stále tak zůstáváme u kompatibility přes modrou barvu, kdy bez ohledu 

na systém bude tato barva vždy fungovat pro libovolnou kombinaci přijímače a vysílače (za 

předpokladu, že se zbytek systému už lišit nebude). Způsob komunikace, jako například 

kódování, musí samozřejmě zůstat kompatibilní a složitější  systémy musí s touto možností 

počítat. Komunikace směrem od mobilní stanice k VLC svítidlu (Uplink) je ve všech případech 

veden v IR oblasti (kolem 950 nm), takže z hlediska kompatibility nepředstavuje problém. Ve 

výsledku pak může omezení vznikat pouze z pohledu přenosové rychlosti a možného rušení u 

složitějších systémů s více základnovými stanicemi.  

V případě základnových stanic s bílými LED budou všechny mobilní stanice pracovat  pouze s 

modrou částí spektra (bez ohledu na typ mobilní stanice). V případě, že bude základnová 

stanice RGBY, tak si mohou mobilní stanice samy zvolit pracovní vlnovou délku (podle toho, 

kterou disponují). 

3.2.2. Pokrývání prostoru – buňkový systém  

Způsob pokrývání prostoru má, oproti předchozím modelům, značnou výhodu. Vycházíme-li 

z předpokladu, že většina pokrývaných prostor bude mít obdélníkový tvar, tak sudý počet 

komunikačních vlnových délek umožní jednodušší rozdělení prostoru do menších buněk. 

Na obrázku 3.6 jsou pro názornost porovnány různé případy, kdy jsou v místnosti použity 4 

základnové stanice. V prvním případě (Obr. 3.6a) komunikují na stejné vlnové délce a v 

hraničních částech tak vzniknou interferenční zóny (viz. podkapitola Interference). Velikost 

těchto interferenčních zón nezasahuje příliš daleko, takže v centrálních částech je 

komunikace v pořádku. Na obrázku 3.6b je pak komunikace rozdělena na jednotlivé vlnové 

délky a každá základnová stanice komunikuje pomocí právě takové vlnové délky, kterou 

nepoužívá žádná sousední stanice. Výsledkem je umožnění komunikace v celém pokrývaném 

prostoru bez vzniku nežádoucího rušení. 

Navíc má v tomto případě systém tu vlastnost, že vzniklou RGBY matici z obrázku 3.6b 

můžeme neustále opakovat. V žádném případě totiž nemůže dojít k tomu, že by se vedle 

sebe ocitly dvě stejné vlnové délky (na rozdíl od systému RGB [22]). 

Zachování bílé barvy v pokrývaném prostoru je umožněno tak, že zbylé barvy vždy 

kontinuálně svítí. To zajišťuje z hlediska rušení přinejhorším transponování přijímaného 

signálu o malou DC složku, která je snadno odfiltrována a nepředstavuje problém. V tomto 

případě si navíc základnová stanice vystačí pouze s jedním modulátorem, protože stačí 

vysílat pouze na jedné vlnové délce. 

Ve specifických případech pak můžeme jednotlivé vlnové délky například pevně přidělit 

daným zařízením a ty potom v rámci prostoru sledovat a komunikovat dle potřeby  (Obr. 

3.6c). 
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Obr. 3.6: Rušení v buňkovém systému: Bílá LED (A), RGBY (B), Dynamické přidělování RGBY (C). 

3.2.3. Princip konstrukce 

Konstrukce systému vychází z blokového schématu na obrázku 3.7. Vysílač má funkci 

základnové stanice, která je pevně umístěna na stropě a plní funkci osvětlení a komunikace  

současně. Je vybavena 4 vysílacími diodami (RGBY) a jednou IR přijímací fotodiodou. Na 

výstupu svítidla je použit difuzor, který má za úkol jednotlivé barvy smíchat tak, aby  vytvořily 

homogenní bílé světlo bez případných barevných odchylek. Přijímač má funkci  mobilní 

stanice a v rámci sítě se může volně pohybovat, k dispozici má 4 fotodetektory opatřené 

optickými filtry, které rozdělí bílé světlo zpět na jednotlivé barevné složky.  

 
Obr. 3.7: Blokové schéma RGBY systému. [65]  

3.3.Bezporuchovost 

Další důležitou otázkou je chování systému z pohledu bezporuchovosti. Systém RGBY je 

složen z většího počtu součástek než jeho předchůdci založení na bílých LED, nebo RGB.  To 

vede k zamyšlení, jak moc tento fakt ovlivní systém z hlediska spolehlivosti. Střední  doba 

mezi poruchami (MTBF) je sice u LED diod velmi vysoká, ale i  zde se s rostoucí složitostí 

systému může projevit omezení.  

Vzhledem k povaze systému se v tomto případě bude jednat o sériový systém, tedy 

kterákoliv část systému ve stavu poruchy způsobí poruchu celého systému. Systém tak bude 

vypadat následovně: 
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Obr. 3.8: Blokové schéma RGBY systému pro bezporuchovost. 

Výpočet sériového modelu pak bude probíhat pomocí vztahu:  

 ( ) =  1( ) ·  2( ) ·  3( ) · ... ·   ( ).   (3,11) 

Po úpravě pak dostaneme vztah:  

 ( ) =  − 1·  ·  − 2·  ·  − 3·  · ... ·  −  ·  =  − ·( 1+ 2+ 3+...+  ).   (3,15) 

Kde  představuje intenzitu poruch, kdy (x)=1/MTBF. Hodnoty MTBF pro jednotlivé 

komponenty systému jsou pak uvedeny v následující tabulce (Tab. 3.1). 

Tab. 3.1: Uvažované hodnoty MTBF. 

Součástka 
MTBF [hodin] 

(85°C) 
MTBF [hodin] 

(105°C) 

Proudový zdroj MW LPC-20-350 [23] 786500 (při 25°C) 

Cívka Bias Tee [24] 841876180 (při 25°C) 

LED bílá Cree XPEBWT [25] 37100 35900 

LED červená Cree XPEBRD [25] 103000 72600 

LED žlutá Cree XPEBAM [25] 33300 33300 

LED zelená Cree XPEBGR [25] 51400 51400 

LED modrá Cree XPEBBL [25] 51400 45400 

 

Na obrázku 3.9 můžeme vidět srovnání pravděpodobností poruch pro systém RGBY a pro 

systém s jednou bílou LED diodou. Z průběhů je zřejmé, že vliv teploty zde představuje jen 

malý rozdíl. V porovnání jednotlivých systémů jsou rozdíly mnohem větší. Díky vyšší složitosti 

systému lze jisté omezení předpokládat, nicméně příliš velký rozdíl ve spolehlivosti není z 

uživatelského hlediska žádoucí. Pro konstrukci svítidla se systémem RGBY je tedy vhodné 

najít způsob, kterým by bylo možné rozdíl pravděpodobnosti poruch alespoň omezit. Prvním 

krokem je v tomto případě snížení pracovní teploty a pracovního proudu. Vzhledem 

k průběhům z obrázku 3.9 ale k výraznému zlepšení pravděpodobně nedojde.  
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Obr. 3.9: Grafy průběhu pravděpodobnosti poruchy pro bílé a barevné LED s teplotou.  

Výhodnější tak bude zvážit změnu zapojení, která se v průbězích projeví více. Při zapojení 

LED diod dle obrázku 3.10 budou zapojeny vždy 2 LED diody paralelně. 

 

Obr. 3.10: Blokové schéma paralelního RGBY systému pro bezporuchovost.  

Na grafu 3.11 jsou znázorněny výsledky pro tuto úpravu spolu s  předchozími výsledky a také 

z případem, kdy je systém srovnáván se 4 bílými LED v sérii. Dnešním trendem 

v osvětlovacích soustavách je totiž právě sériové zapojování LED diod, které umožňuje 

využívat nižších hodnot proudu a tím snižovat nároky na používané napájecí zdroje. Dle 

teorie, která je na grafu vidět je ale patrné, že při srovnatelném počtu LED diod již rozdíly 

nejsou tak patrné jako v předchozím srovnání.  

Pro konstrukci komunikujícího LED svítidla tak bude nezbytné vzít v úvahu především 

možnosti zapojení použitých LED. Tabulka 3.2 vyjadřuje dosažené hodnoty MTBF, tedy kdy 

F(t)=0,632. 

Tab. 3.2: Dosažené hodnoty MTBF.  

Konfigurace LED 4x Bílá v sérii 1x RGBY 2x RGBY paralelně 1x Bílá 

MTBF [hod] 9100 12600 30400 35500 
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Obr. 3.11: Porovnání vlivu sériového zapojení bílých LED na průběh pravděpodobnosti poruchy.  

4. Pokrytí prostoru 
Základním pravidlem pro úspěšnou komunikaci ve vnitřních (i venkovních) bezvláknových  

optických sítích (BOS) je, že vysílané světlo nesoucí informaci musí v dostatečné míře  

dopadat na fotodetektor. Za ideální se zde samozřejmě považuje případ, kdy je dosaženo  

přímé viditelnosti mezi vysílačem a přijímačem. Existuje ale i několik způsobů, kdy je  

komunikace možná, i když na sebe vysílač a přijímač přímo nevidí [26]. Na následujícím 

obrázku (Obr. 4.1) jsou jednotlivé způsoby pokrytí prostoru pomocí  BOS znázorněny. Výběr 

vhodného způsobu pokrytí se odvíjí od několika faktorů a každý má své přednosti i omezení.  

 
Obr. 4.1: Možnosti pokrytí prostoru v bezvláknových optických sítích. 

Při pohledu na obrázek 4.1 se dostáváme k definici LOS (Line Of Sight) – "přímá viditelnost", 

která znamená, že vysílač a přijímač na sebe přímo vidí a komunikace probíhá bez nutnosti 

odrazů od překážek. Druhým pojmem, který je v tomto okamžiku nutné zmínit je zorné pole 

fotodetektoru FOV (Field Of View). FOV popisuje oblast, ze které je fotodetektor schopen 

přijímat data.  
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4.1.Měření a simulace v pokrývaném prostoru  

Pro potřeby simulací byly navrhované typy svítidel nejprve fyzicky změřeny, aby bylo možno 

verifikovat výsledky nasimulovaných hodnot. Pro měření/simulace byly uvažovány 2 typy 

svítidel. 

 Náhrada „klasické“ žárovky: světlo vychází z jednoho bodu (výkonová LED). 

 Náhrada zářivky: světlo vychází přímky (LED pásek). 

Pro fyzická měření byla použita temná místnost. Ta je zkonstruována tak, aby dovnitř  

místnosti pronikalo pouze minimum světla z okolí. Photon counterem naměřené hodnoty 

světelného záření pronikajícího z okolí místnosti byly v tomto případě na úrovni 7 CPS, tedy 7 

fotonů za období 1 vteřiny [30]. Měření zdrojů optického záření tak není ovlivněno okolním 

světlem. Stěny místnosti jsou natřeny černou matnou barvou, aby pohltily většinu 

dopadajícího optického záření a nedocházelo tak k odrazům způsobujícím zkreslování 

výsledků [27]. 

 
Obr. 4.2: Měření v temné místnosti. 

 
Obr. 4.3: Konfigurace osvětlení pro měření v temné místnosti. 
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Měření bylo prováděno pro dvě základní konfigurace. První byl bodový zdroj světla 

(výkonová LED) a druhým zdrojem byl LED pásek o délce 1 metr (Obr. 4.5). Jako výkonová 

byla použita COB LED typu SPL-NPW5-273 s výkonem 5W a uváděným světelným tokem 500 

lm a LED pásek RGB s 30 LED diodami typu G-M5050RGB-0 o udávaném výkonu 7,2W/m.  

 
Obr. 4.4: Výsledky měření pro výkonovou LED (SPL-NPW5-273). 

 
Obr. 4.5: Výsledky měření pro LED pásek (30ks G-M5050RGB-0). 
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Stejné rozměry místnosti a konfigurace svítidel (dle Obr. 4.4 a 4.5) byly také nasimulovány v 

simulačním prostředí LightTools. Vzhledem k široké databázi LED zdrojů záření v prostředí 

LightTools bylo rovněž možno nasimulovat i odpovídající svítidla. Pro potřeby simulací tak byl 

vytvořen SW model místnosti i svítidel. Výsledky těchto simulací můžeme vidět na obrázcích 

4.6 a 4.7. 

 
Obr. 4.6: Výsledky simulací pro výkonovou LED (SPL-NPW5-273). 

 
Obr. 4.7: Výsledky simulací pro osvětlení LED páskem (30ks G-M5050RGB-0). 
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Rozdíly mezi naměřenými a nasimulovanými hodnotami se v extrémech nelišily více než 20%. 

Pro účely pokrývání prostoru je tato odchylka přijatelná, takže lze výsledky simulací 

považovat za odpovídající skutečnosti. Pro složitější konfigurace tak stačí provádět simulace 

bez potřeby ověřování výsledků pomocí měření. Na následujících obrázcích pak jsou vybrané 

výsledky pro různé konfigurace svítidel. 

 
Obr. 4.8: Příklad výsledků pro bodové zdroje světla. 

 

 
Obr. 4.9: Příklad výsledků pro podélné zdroje světla. 
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Obr. 4.10: Výsledky simulací pro výpadek jednoho vysílače/svítidla. 

5. Vytváření bílé barvy 
Pro konstrukci svítidla/vysílače je třeba brát v potaz potřebu vytvoření bílé barvy na  výstupu. 

Bílá barva navíc musí být schopna pokrývat prostor rovnoměrně, což v některých případech 

nemusí být jednoduché. Pro splnění požadavků tak bude v tomto případě  záležet nejen na  

nalezení vhodných poměrů jednotlivých barev, ale i na mechanické konstrukci.  

Prvním předpokladem pro úspěch při vytváření bílé je nalezení vhodných poměrů 

jednotlivých barev tak, aby výsledná barva odpovídala záření černého tělesa o určité teplotě, 

kdy hodnoty kolem 2700 K jsou považovány za teple bílou a spektrum je laděno více do 

červené části spektra. Teplota kolem 6000 K je, navzdory vyšší teplotě, označována za 

studenou bílou, protože obsahuje velký podíl modré.  

Postup při vytvoření bílé barvy pomocí skládání jednotlivých barev je na obrázku 5.1. K 

dispozici máme LED diody se čtyřmi různými vlnovými délkami (WL-BRYG2A140- 001), které 

odpovídají jednotlivým barvám:  

 Červená: 627 nm.  

 Zelená: 525 nm. 

 Modrá: 465 nm.  

 Žlutá: 593 nm.  

Díky širokému FWHM u jednotlivých LED, které tak pokrývají prostor napříč viditelným  

spektrem, můžeme vhodným nastavením proudů jednotlivých LED nastavovat požadovanou  

výstupní barvu.  
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Obr. 5.1: Samostatná spektra RGBY LED vysílače (LED dioda WL-BRYG2A140-001) 

Z grafu na Obr. 5.1 je vidět, že v případě zelené LED diody je šířka spektra nezvykle široká, 

protože při polovině výkonu zabírá ve spektru téměř dvakrát více než ostatní  barvy. Další 

vlastností, které si můžeme všimnout, je překrývání jednotlivých spekter na  jejich okrajích. V 

tomto případě není překrývání na kritické úrovni, protože vzniklé kanály jsou na první pohled 

dobře oddělitelné. Při špatné volbě LED ale mohou tyto překryvy způsobit problémy na 

přijímací straně, protože šířky FWHM u některých testovaných vzorků zasahovaly do spekter 

okolních kanálů mnohem výrazněji. Nejvíce byl tento vliv patrný v případě některých 

zelených LED, protože zde docházelo k výrazným překryvům na hranicích modré a zelené 

části spektra. Docházelo tak k interferenci jednotlivých kanálů způsobem, při kterém na 

přijímací straně nemusí být jednoduché kanály vzájemně odfiltrovat a rozdělit na 

odpovídající fotodetektory.  

V oblasti překrývání spekter se budou jednotlivé optické výkony sčítat. Výsledný tvar spektra 

pro případ RGBY vysílače z obrázku 5.1 a jeho porovnání se spektrem denního světla je na 

obrázku 5.2.  

 
Obr. 5.2: Porovnání součtu RGBY spektra (WL-BRYG2A140-001) s denním světlem.  
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Pro vytvoření bílého světla je zapotřebí vhodně zvolit pracovní proudy jednotlivých LED diod, 

takže každý typ použité LED bude pravděpodobně potřeba nastavovat samostatně. V 

následujících grafech (obrázky 5.3 a 5.4) jsou příklady nastavení pro různé barevné teploty. 

Pro porovnání jsou zde uvedeny hodnoty pro navrhovaný RGBY model, i pro dřívější RGB 

model. 

 
Obr. 5.3: Úrovně RGBY pro různé barevné teploty (WL-BRYG2A140-001). 

 
Obr. 5.4: Úrovně RGB pro různé barevné teploty (WL-BRYG2A140-001). 

 
Obr. 5.5: Výsledky ze spektrometru pro RGBY při 5952 K (stejně velké budící proudy).  
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Na obrázku 5.5 můžeme  vidět naměřené hodnoty pro model RGBY při stejně velkých 

budících proudech. Při bližším pohledu na umístění barevných souřadnic můžeme vidět velmi 

výhodnou pozici pro úpravu teploty barvy. V tomto případě pro změnu teploty barvy postačí 

přidat/ubrat žlutou složku. Díky tomu se stává konstrukce svítidla a případné adaptivní 

nastavování barevné teploty mnohem jednodušší. Na obrázku 5.6 je znázorněn příklad 

nastavování barevné teploty změnou výkonu ve žluté části spektra. 

 
Obr. 5.6: Ladění teploty barvy pouze pomocí Y (žluté složky). 

5.1.Funkce difuzoru 

Spojení jednotlivých barev do bílé barvy je kromě nastavení jednotlivých barev spektra  

závislé také na konstrukci. V případě LED diod vychází světlo z jednoho bodu, a tím je dána i  

geometrie výsledného optického svazku. V okamžiku, kdy světlo narazí na překážku, tak 

nemůže pokračovat dále a nedopadne na požadované místo. Fakt, že překážka  vytváří stín, 

není nic nového a v případě "bílého" zdroje záření zůstává stín většinou bez povšimnutí. 

Princip při skládání bílé z jednotlivých barev ale vytváří stíny poněkud zajímavější, protože 

každá barva vychází z trochu jiného místa, a tím také vrhá stín na odlišné místo. Výsledkem 

je, že stín už není pouze tmavé místo za překážkou. Na obrázku 5.7 je zobrazen princip vzniku 

těchto barevných stínů. 

 
Obr. 5.7: Princip vzniku barevných stínů při míchání barev. 

Použitím difuzoru dojde ke spojení vysílaného světla do větší společné plochy, díky které 

nebude v místě dopadu docházet k rozkládání na jednotlivé barvy (stav na obrázku 5.8). 
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Obr. 5.8: Princip míchání barev za pomoci difuzoru. 

5.2.Konstrukce pomocí samostatných LED  

Konstrukce pomocí samostatných LED přináší výhodu v podobě přizpůsobitelnosti různým  

vlnovým délkám, tvarům a dalším okolnostem.  

Jednotlivé LED diody jsou od sebe ale většinou výrazně vzdáleny a právě v tomto případě 

závisí konstrukce svítidla na použitém difuzoru. Bez něj totiž bude docházet ke vzniku 

barevných stínu. Výsledné světlo bez použití  difuzoru a s  difuzorem můžeme vidět na 

následujících obrázcích (Obr. 5.9 a 5.10). 

 
Obr. 5.9: Samostatné LED bez difuzoru.  

 
Obr. 5.10: Samostatné LED s difuzorem.  
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5.3.Konstrukce pomocí RGBY LED na společném čipu  

Pokud se snažíme jednotlivé LED diody konstrukčně přiblížit, tak i v případě SMD LED  

narazíme na omezení z hlediska výkonu a plochy, která bude pro konstrukci potřeba.  

Výhodou je, že v poslední době začínají na trh pronikat výkonové LED i v jiných konfiguracích  

než RGB. Díky požadavkům na osvětlování se stále více objevují výkonové  konfigurace RGBY, 

RGBW (Red, Green, Blue, White) a také RGBYW. To umožňuje soustředit větší výkon na 

mnohem menší ploše. Na Obr. 5.11 je znázorněna RGBY LED dioda WL-BRYG2A140-001 s 

výkonem 4x2 Waty. Tato dioda je rovněž používána i při dalších popisovaných měřeních. 

 
Obr. 5.11: RGBY výkonová LED (WL-BRYG2A140-001). 

Díky značné blízkosti jednotlivých čipů je i bez použití difuzoru výsledný efekt barevného 

stínování mnohem menší. Při použití difuzoru pak již není tento efekt téměř pozorovatelný, 

což můžeme vidět na obrázku 5.12. 

 
Obr. 5.12: RGBY LED čip s difuzorem. 

Nevýhodou difuzoru může být fakt, že při jeho použití dojde ke snížení výstupního výkonu, 

které ve zmiňovaných příkladech bylo kolem 20%. Není ale problém se setkat s  difuzory, 

které absorbují i 50%. Přitom ale dochází k lepšímu spojení jednotlivých barev. V opačném 

případě pak sice budeme mít větší propustnost světla, ale spojení jednotlivých barev bude 

mít horší parametry (což můžeme pozorovat na obrázku 5.10). Při pohledu na výstup svítidla 

jsou totiž stále pozorovatelné jednotlivé barevné složky.  
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6. Návrh elektronických obvodů pro testování 
Při testování navrhovaných svítidel bylo potřeba přizpůsobovat parametry modulátoru 

různým typům LED diod a konfiguracím svítidel, především z hlediska pracovního proudu a 

napětí. Během měření totiž bylo použito například i 80W svítidlo veřejného osvětlení. 

Obvody tak byly navrhovány s  důrazem právě na kompatibilitu s  testovanými vzorky. 

V tomto případě ale nebylo možno se zaměřit na přenosovou rychlost, protože tyto obvody 

by naopak vyžadovaly přesný návrh pro téměř každý typ LED diody.  

6.1.Modulátor  

Vzhledem k použité modulaci typu OOK byl modulátor navržen tak, aby vstupní signál 

s logikou TTL převáděl na výkonovou výstupní část s  LED diodou/diodami. Vzhledem 

potřebnému rozsahu napájecích napětí byla zvolena konstrukce s  využitím kombinace 

proudového zdroje a bipolárního tranzistoru. Schéma modulátoru je na obrázku 6.1. 

 
Obr. 6.1: Schéma zapojení jednoduchého proudového modulátoru. 

I při relativně nízkých frekvencích, které většinou dosahovaly pouze k hodnotám jednotek 

MHz, se projevoval kapacitní charakter použitých LED diod. S rostoucím výkonem se totiž 

zvětšuje i plocha přechodu a tím samozřejmě i jeho kapacita. Pro potřeby dodržení stabilních 

průběhů tak bylo zapotřebí výstupní signál mírně kompenzovat (vyhladit). Na obrázku 6.2 

jsou znázorněny průběhy bez kompenzace a po kompenzaci: pro přechod kolektor-emitor u 

spínacího tranzistoru a pro signál přijatý na fotodetektoru.  

 
Obr. 6.2: Porovnání vlivu kompenzačního kondenzátoru. 
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6.2.Vysílací část 

Vysílací část systému má za úkol implementaci vhodného kódování, protože samotná OOK 

modulace nedokáže bez dodatečných úprav udržovat stabilní střední hodnotu. Pro tyto účely 

bylo zvoleno kódování diferenciální Manchester. Princip kódování je znázorněn na obrázku 

6.3. 

 
Obr. 6.3: Princip kódování diferenciální Manchester. 

Pro implementaci byl využit obvod CTR124H, který se stará o vytváření odpovídajících 

datových sekvencí, včetně synchronizace a kontroly chyb. Tyto funkce jsou pro 

experimentální ověřování velmi užitečné, protože umožňují snadné obnovení komunikace po 

výpadku a rozlišit, kde a kdy při přenosu dat došlo k chybě. Struktura přenášených dat je 

znázorněna na obrázku 6.4.  

 
Obr. 6.4: Struktura datové sekvenc e vysílaná obvodem CTR124 [28]. 

Obvod CTR124H je schopen v rámci jedné sekvence poslat 12-bitové slovo a 4-bitovou 

adresu, která umožňuje rozlišovat až 16 přijímačů v jedné oblasti. Podle obrázku 6.4 sice 

dochází k přenosu 16-bitů s daty a 8-bitová adresa, nicméně pro tento účel nemá použití  

obvod dostatek vstupů a nedokáže tedy zbývajících 8 bitů uživatelsky nastavovat.  

Na obrázku 6.5 je výsledné zapojení vysílací části. 

 
Obr. 6.5: Schéma zapojení vysílací části s kódováním Manchester. 
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6.3.Přijímací část 

Přijímací část se skládá z fotodetektoru, který převede optický signál zpět do elektrické 

oblasti a dekodéru, který přijaté datové sekvence dekóduje na původní data.  

 
Obr. 6.6: Obvody navrženého fotodetektoru.  

Pro obvody fotodetektoru (Obr. 6.6) byla použita křemíková fotodioda BPW21. Ta se 

vyznačuje pracovní oblastí upravenou právě pro viditelné spektrum v oblasti od 350 do 820 

nm. Přičemž i její spektrální odezva se blíží citlivosti lidského oka. Této charakteristiky je ale 

dosaženo použitím filtru, takže odezva fotodiody ve viditelné části spektra je stále relativně  

nízká (pouze 0,34 A/W při 550 nm). Pro příjem malých signálů o nízkých frekvencích je ale 

stále nejlepší volbou, protože má široký pozorovací úhel (+/-55°) a velkou plochu přijímací 

části PN přechodu (7,34 mm2). Pro potřeby zesílení signálu z fotodiody se ukázaly 

nejvhodnější operační zesilovače s FET vstupními obvody. Zesilovače s nižším vstupním 

odporem totiž odebíraly z fotodiody příliš mnoho energie a ovlivňovaly tak citlivost. Celkové 

zesílení obvodů fotodetektoru je téměř 4000. Pro úspěšnou detekci tak teoreticky stačí, aby 

transimpedanční zesilovač s fotodiodou dodal alespoň 1 mV užitečného signálu. Pro obvody 

fotodetektoru lze dosáhnout i dalších vylepšení, například v podobě  automatické regulace 

zesílení a obvodového řešení s menším šumem [37]. 

Navržený fotodetektor nyní připojíme k obvodům dekodéru, který přijatá  data dekóduje. 

Obvody dekodéru jsou zobrazeny na obrázku 6.7 a vychází opět z obvodu CTR124, který je 

pomocí vstupu MODE přepnut do dekódovacího režimu. Datové vstupy z obr. 6. 5 jsou nyní 

přepnuty do funkce výstupů. Za předpokladu, že adresa nastavená na přijímači se shoduje s 

adresou vysílače a přijatá sekvence neobsahuje chyby, se zobrazují přijatá data. Propojení 

mezi rozdílnými potenciály u fotodetektoru a dekodéru je pak v tomto případě realizováno 

pomocí optočlenu. Ten oddělí napájecí potenciály a současně umožní převod signálu na 

úrovně logiky TTL. Pomocí nastavení vstupu LATCH si můžeme zvolit, jakým způsobem se 

mají přijímaná data zobrazovat, v případě přizemnění vstupu budou přijatá data zůstávat na 
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výstupech až do doby, než bude přijat další platný paket. V opačném případě budou při 

ztrátě signálu data z výstupů odstraněny.  

 
Obr. 6.7: Zapojení přijímací části navrhovaného systému.  

7. Testování komunikačních parametrů 
Poslední část této práce se zabývá ověřením možnosti nerušené komunikace na více 

vlnových délkách současně. S existencí vysílací i přijímací části systému lze jednoduše zjistit, 

respektive ověřit, jak se bude RGBY komunikační systém chovat v reálných podmínkách.  

7.1.Interference komunikačních kanálů  

Pro zhodnocení případného rušení je vhodné začít případem, kdy budou vedle sebe 

komunikační kanály o shodné vlnové délce a přitom bude každý kanál vysílat různé sekvence  

dat. Pokud máme v jednom prostoru více shodných zdrojů komunikace, můžeme 

automaticky předpokládat vznik rušení. Na rozdíl od rádiových sítí, které mohou způsobovat  

rušení i přes zdi a jiné pevné překážky, jsou v tomto ohledu optické sítě mno hem výhodnější. 

Ve větších prostorách ale existuje možnost, že z nějakého důvodu vznikne situace,  kdy se 

vedle sebe ocitnou 2 shodné zdroje (v našem případě 2 stejné barvy) optického signálu. V 

tom případě dojde ke vzniku rušení, protože na straně fotodete ktoru se neuplatní vstupní 

filtrace v optickém spektru. Fotodetektor pak jednoduše převádí všechny  dopadající optické 

signály do elektrické oblasti bez ohledu na jejich původ. U osvětlovacích soustav je 

pravděpodobné, že světlo z jednotlivých zdrojů nebude dostatečně směrově odděleno, takže 

vždy k nějakému překryvu dojde. V následující části této kapitoly je tak popsáno, jak bude v 

tomto případě vypadat výsledný komunikační dosah a jak se bude toto rušení projevovat.  
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Obr. 7.1: Příklad komunikace s překryvem pokrývaných oblastí. 

V případě, že se fotodetektor nachází přímo pod zdrojem optického záření ve vzdálenostech 

50 a 150cm, vypadají průběhy jednotlivých signálů dle obrázku 7.2. Detekovaný signál zde 

odpovídá signálu vysílanému s  nejbližšího vysílače.  

 
Obr. 7.2: Detekovaný signál pro 50 a 150 cm. (Kanál1,2 = LED1,2 ; K.3 = Fotodetektor).  

V případě, že se ale fotodetektor nachází na hranici oblastí (100cm), dochází k vzájemnému 

rušení, které je pro optické systémy typické. Signál přijímaný z jednotlivých vysílačů se na 

fotodetektoru jednoduše sečte a výsledný signál je v tomto případě téměř nemožné 

dekódovat. Tento případ je znázorněn na následujícím obrázku.  

 
Obr. 7.3: Detekovaný signál pro 90 a 100 cm. (Kanál1,2 = LED1,2 ; K.3 = Fotodetektor).  
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Podstatné ale je, že k tomuto rušení dochází vždy, když jsou v jedné pokrývané oblasti stejné 

komunikační vlnové délky. Velikost interferenční zóny je zde závislá na rozhodovacích 

úrovních fotodetektoru, tedy na minimálním potřebném rozdílu signálu pro úspěšné 

rozpoznání logické úrovně. Vlivem okolního šumu je ale většinou tato úroveň nastavena tak, 

aby byl okolní šum při detekci ignorován (stejně jako v případě prováděných měření). Rušená 

oblast tedy bude představovat asi 30% pokrývaného prostoru. Pokusy o změnu nastavení 

svítidel a vymezování pokrývaných oblastí ve své podstatě neměly na toto rušení téměř 

žádný vliv. Z toho důvodu můžeme v rámci rozlehlých oblastí bez obav použít vyšší vysílací 

výkony a oblasti jednoduše překrýt, omezíme tak problémy se slabým signálem a hodnoty 

rušení se nezvýší. 

7.2.Komunikace při pohybu přijímače  

Při pohybu v pokrývaném prostoru bude vždy docházet k menším, či větším, výpadkům  

signálu. Menší výpadky, kdy se z komunikace budou ztrácet jednotlivé bity, jsme schopni  

jednoduše kompenzovat například některými ze samoopravných kódů. Při větších ztrátách už 

je ale oprava téměř nemožná a je potřeba s ní během návrhu počítat. I když bude v  rámci 

pokrývané oblasti vše spolehlivě fungovat, tak při pohybu přijímače dříve či později  k 

výpadku komunikace pravděpodobně dojde.  

V následujícím příkladu je popsán případ, kdy se mobilní stanice pohybuje napříč 

pokrývaným prostorem různými rychlostmi. Přijímač byl během měření umístěn za čelním 

sklem automobilu, vysílač byl umístěn v blízkosti vozovky a plnil funkci inteligentního 

dopravního značení. Vzhledem k tomu, že doba trvání datové sekvence je u použitého 

vysílače 11 ms, tak pro možnost příjmu musí na fotodetektor dopadat signál minimálně po 

tuto dobu. Reálně pak ještě o něco déle, protože je pravděpodobné, že první sekvence 

nebude přijata od začátku a bude tak potřeba čekat na další. Plocha pokrývané oblasti byla 

nastavená na 3 metry. Během pohybu skrze tuto oblast detekuje fotodetektor přijímače data 

ze stacionární vysílací části a všechny bezchybně přijaté datové sekvence jsou zaznamenány. 

Jejich počet je pak v závislosti na rychlosti pohybu vynesen do grafu na obrázku 7.6. Spolu s 

naměřenými daty je do grafu současně vynesena i teoreticky vypočtená hodnota počtu 

správně přijatých datových sekvencí. K tomu můžeme použít následující vzorec: 

     
        

      
, 

kde nseq je počet přijatých datových sekvencí, plocha pokrývané oblasti vyjádřena jako spok 

[m], v je rychlost pohybu mobilní stanice [km/h] a tseq je doba trvání jedné sekvence [s]. 

Z průběhů hodnot na obrázku 7.4 je patrné, jak strmý je pokles přijatých paketů při nižších 

rychlostech a jak nízký je počet přijatých sekvencí při vysokých rychlostech. V obou 

případech je vidět, že při přenosu většího množství dat bude rychlost pohybu kritická a to 

nejen pro použití v automobilech. Při rostoucích rychlostech, případně při zmenšování buněk 

v pokrývané oblasti, se totiž bude zkracovat doba, po kterou je signál k dispozici. To způsobí, 

že objem přijatých dat v rámci jedné buňky bude limitován.  
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Obr. 7.4: Vypočtené a naměřené hodnoty pro pokrývanou oblast. 

7.3.Filtry 

Vzhledem k tomu, že komunikace může probíhat na více vlnových délkách současně a 

fotodioda pracuje v plném rozsahu používaných vlnových délek, tak bude příjem signálu 

představovat problém. Každá fotodioda funguje v určitém rozsahu spektra, pro viditelné  

spektrum je nejvýhodnější použití křemíkové fotodiody, která reaguje na viditelnou oblast  

spektra a nejvyšší citlivostí dosahuje v blízkém IR spektru. Pokud je přijímaný signál  ve 

funkčním rozsahu vlnových délek, tak jej fotodioda jednoduše převede na fotoproud. Pokud 

na ní tedy dopadnou signály z více kanálů najednou, tak se signály z jednotlivých kanálů 

sečtou, a to znemožní jejich další zpracování. Pro oddělení signálu z více kanálů je tak nutné 

provést filtraci v optickém spektru ještě před dopadem na fotodiodu. Na PN přechod tak v 

ideálním případě dopadnou pouze fotony o požadované vlnové délce a ty už jsou poté 

snadno zpracovány.  

Optické filtry fungují tak, že pohltí všechny vlnové délky s výjimkou určité části spektra, které 

propustí skrz. Podobně jako u filtrů pro elektronické signály, lze i optické filtry  konstruovat 

do různých konfigurací. Pro potřeby komunikace budeme v tomto případě uvažovat filtry 

v konfiguraci pásmových propustí – propustí jen vymezenou část spektra dané vlnové délky.  

Vzhledem k nízké ceně a snadné dostupnosti byl pro potřeby filtrace nejprve zvolen barevný 

Polymetylmetakrylát. Již při prvním pohledu na následující obrázek je ale vidět, že v  místech, 

kde se filtry překrývaní, stále prochází nežádoucí část spektra světelného záření.  

 
Obr. 7.5: Filtry z akrylátového skla. 



 
33 7. Testování komunikačních parametrů  

I výsledky ze spektrometru na obrázku 7.6 ukazují, že tyto filtry nejsou vždy pro tuto aplikaci 

vhodné. Na druhou stranu je zde vidět, že u tohoto materiálu dochází  k propouštění 

infračervené části spektra bez ohledu na barvu.  

 
Obr. 7.6: Spektrální charakteristiky filtrů z akrylátového skla. 

Pro profesionální aplikace jsou dostupné mnohem preciznější, dielektrikem potahované, 

filtry od firmy Thorlabs (obr. 7.7). Pro měření na straně fotodetektoru byly zvoleny pásmové 

propusti, u kterých vlnové délky co nejblíže odpovídaly jednotlivým barvám na vysílací straně 

(FB590-10, FL532-10, FB650-40 a FB450-40). FWHM jednotlivých filtrů byla volena co možná 

nejširší, aby došlo k přenosu co největší části energie. Naneštěstí na daných vlnových délkách 

nebyly vždy požadované šířky spektrálních čar k dispozici, takže v případě žluté a zelené byly 

zvoleny filtry s hodnotou FWHM pouze 10 nm, což vedlo k omezení přijímaného výkonu, 

které je vidět na výsledných přijímaných úrovních z fotodetektoru na obrázku 7.8.  

 
Obr. 7.7: Spektrální charakteristiky filtrů Thorlabs. 
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Obr. 7.8: Filtrační vlastnosti filtrů THORLABS pro model RGBY. 

Z obrázku 7.8 je vidět, že komunikace v tomto případě bude funkční, protože optické záření 

z jednotlivých LED diod prochází na fotodetektor, ale pro optimální využití by zde bylo 

potřeba vyrobit filtry na zakázku - přesně pro danou aplikaci. Ideální hodnoty centrálních 

vlnových délek a FWHM pro výrobu jsou následující: 

 470 nm (FWHM 40 nm: 450 - 490 nm). 

 530 nm (FWHM 40 nm: 510 - 550 nm). 

 590 nm (FWHM 40 nm: 570 - 610 nm). 

 640 nm (FWHM 40 nm: 620 - 660 nm). 

7.4.Komunikační vzdálenosti 

Protože filtry pohlcují značnou část komunikačního výkonu, tato ztráta se logicky  projeví i na 

komunikační vzdálenosti. Omezujícím faktorem pro dostupnost všech 4 kanálů bude  

vzdálenost pro barvu s nejslabší intenzitou. Pro pokrytí prostoru je také třeba vzít v  úvahu, že 

závislost vzdálenosti a výkonu jde s druhou mocninou, takže pro zdvojnásobení dosahu je 

potřeba zvýšit výkon na čtyřnásobek.  

 
Obr. 7.9: Vyhodnocení komunikačních vzdáleností pro jednotlivé filtry Thorlabs.  
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Nejkratší vzdálenost při  budících proudech 100 mA byla 2,7 m  (viz. Obr. 7.9). Což je 

vzdálenost, která snadno pokryje například pokoj v rodinném domku. Přidáváním výkonu pro 

úpravu na teplejší barvy se vzdálenost pro žlutou barvu postupně zvyšuje až na 4,8 metru při  

výkonu pod 1W. Tyto hodnoty jsou platné pro systém dle popisovaného zapojení a pro vyšší 

frekvence budou dosahované vzdálenosti nižší a bude tak potřeba zvyšovat vysílací výkon.  

S ohledem na geometrii většiny místností (obr. 7.10) lze spočítat, jaký prostor jsou 

odpovídající LED diody schopny pokrýt. Za předpokladu, že svítidlo určené pro komunikaci 

je umístěno na stropě uprostřed místnosti a přijímač bude umístěn v určité výšce h nad 

podlahou. Komunikační vzdálenost s tak vytvoří přeponu pravoúhlého trojúhelníku a pro 

výpočet tak můžeme použít Pythagorovu větu. Vypočtená vzdálenost   pak bude představovat 

poloměr kruhu, ve kterém se může přijímač pohybovat.  

         

 
Obr. 7.10: Geometrie komunikační vzdálenosti a pokrytého prostoru. 

Na obrázku 7.11 jsou znázorněny výsledné poloměry pokrývaných oblastí a v případě žluté 

barvy také závislost na použitém výkonu. 

 
Obr. 7.11: Poloměry pokrývaných oblastí pro RGBY LED.  
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8. Závěr 
Cílem této práce bylo vytvoření VLC vysílače s použitím RGBY barevného modelu, který  tak 

bude schopen komunikovat na několika vlnových délkách současně a přitom si zachová  

osvětlovací funkci. A to od vyřešení způsobu konstrukce vysílače/svítidla tak, aby výstupní  

světlo odpovídalo bílé barvě, až po ověření možnosti oddělit jednotlivé komunikační kanály  

na straně přijímače a otestování výsledných vlastností. 

První část se zabývá teoretickým úvodem do problematiky bezvláknových optických systémů, 

jako jsou způsoby pokrytí prostoru, přehled aktuálních způsobů řešení bezvláknových  

optických systémů, standardem IEEE 802.15.7 a okrajově také vlivem atmosféry  jakožto 

přenosového média. Následuje část pokrývající součástkovou základnu systému, která 

popisuje problematiku zdrojů optického záření a také fotodetektorů potřebných pro jeho 

detekci. Třetí část se zabývá popisem navrhovaného RGBY systému z teoretického hlediska, 

srovnáním s ostatními VLC systémy a také porovnáním předpokládaných spolehlivostí  

systému, protože navrhovaný systém v podstatě kombinuje větší počet vysílačů v jednom 

zařízení a to bude mít logicky vliv i na bezporuchovost systému. Poté následuje  část úvodních 

měření a simulací pokrytí prostoru. Konstrukční část se věnuje vytvoření  bílé barvy při  

různých způsobech konstrukce vysílače/svítidla a testovací elektronice. Poslední  část se pak 

zabývá ověřením nerušené komunikace na jednotlivých vlnových délkách a dosaženými 

komunikačními vzdálenostmi.  

Navržený systém je plně funkční jak z pohledu osvětlování, tak z pohledu komunikace.  Pokud 

jde o pokrytí prostoru, tak při testovacích přenosových rychlostech byla bez problémů 

možná i komunikace mimo LOS (bez přímé viditelnosti mezi vysílačem a přijímačem) díky 

odrazům od stěn a překážek. Zde je ale nutno podotknout, že použité přenosové rychlosti v 

řádech několika kb/s jsou vhodné spíše pro přenos telemetrie. V případě přenosových 

rychlostí v řádech Mbit/s je existence LOS nutností, protože pro něj bude potřeba mnohem 

více energie. Podobně tomu bude i v případě IR komunikace pro přenos dat pro uplink, pro 

vlnové délky kolem 950 nm je sice okolní rušení minimální, ale výstupní část od případného 

mobilního zařízení bude z konstrukčního hlediska mnohem více výkonově omezena. Ať už z 

pohledu napájení, nebo chlazení.  

Konstrukce vysílací části byla provedena dvěma způsoby, v první fázi byly jednotlivé  LED 

vzájemně odděleny pro lepší přizpůsobitelnost při testování. V druhé fázi pak byla  použita 

LED dioda, která obsahovala potřebné barvy (RGBY) na společném čipu. Toto  řešení se 

ukázalo jako nejvýhodnější, protože vytvořené bílé světlo je, při  použití difuzoru,  lidským 

okem doslova nerozeznatelné od "klasických" bílých LED. Jedinou nevýhodou  byla v tomto 

případě nízká účinnost žluté LED, která byla v rámci společného čipu  použita. V reálném 

případě totiž bude nejjednodušší variantou nechat svítit všechny LED  na maximální výkon. 

Účinnost žluté LED byla ale v tomto případě zhruba poloviční, takže  bez kompenzace byly 

naměřené výsledky stále ve studených odstínech kolem 6000 K. Oproti RGB konstrukci byla 

sice barva mnohem příjemnější, nicméně po kompenzaci  výkonu na žlutém kanálu došlo k 
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posunu teplot na hodnoty kolem 4400 K. Při tomto měření se ukázalo, že barevnou teplotu 

lze jednoduše nastavovat tak, že při konstantních hodnotách RGB části pouze měníme výkon 

v části Y. Toto zjištění bezpochyby přispívá k většímu potenciálu systému, protože 

zjednodušuje případný výrobní proces a odstraňuje potřebu zdlouhavého "ladění".  

Přijímací část systému závisí z velké části na filtrech, které mají za úkol rozdělit  jednotlivé 

barevné složky zpět k fotodetektorům. Bez pečlivého rozdělení na jednotlivé  části spektra 

bude systém nepoužitelný. Poslední a překvapivě nejdůležitější části systému, kterou je 

fotodetektor. Upravovat komunikační vzdálenost zvyšováním výstupního výkonu LED je totiž 

velmi nehospodárné a rychle při něm narazíme na omezení, protože pro každé  

zdvojnásobení vzdálenosti musíme zvýšit výkon čtyřnásobně. Parametry systému tak vždy  

závisí hlavně na citlivosti a rychlosti fotodetektoru, což platí všeobecně pro všechny druhy  

bezvláknových, ale i vláknových optických komunikačních systémů.  

 



Literatura  38 

Literatura 
[1] ČTU. vyhláška o přidělování kmitočtových pásem 105-2010 sb038-10 [online]. 2010. 

 Dostupné z: http://www.ctu.cz/cs/download/kmitoctova_tabulka/vyhlaska_105-

 2010_sb038-10.pdf. 

[2]  IEEE 802.15.7. Short-Range Wireless Optical Communication Using Visible Light. 

 New York, USA: IEEE Computer Society, 2011. Dostupné z: https://standards. 

 ieee.org/develop/project/802.15.7.html. 

[3]  VAVOULAS, A., H. G. SANDALIDIS, T. A. TSIFTSIS a N. VAIOPOULOS. Coverage Aspects 

 of Indoor VLC Networks. Journal of Lightwave Technology. 2015, roč. 33, č. 23, s. 

 4915–4921. ISSN 0733-8724. DOI: 10.1109/JLT.2015.2492420. 

[4]  WANG, J. Y., N. Y. ZOU, D. WANG, K. IRIE, Z. IHA a Y.NAMIHIRA. Experimental study 

 on visible light communication based on LED. The Journal of China Universities of 

 Posts and Telecommunications. 2012, s. 197–200. ISSN 1005-8885. DOI: 

 10.1016/S1005-8885(11)60422-6. 

[5]  GRUBOR, J., S. C. J. LEE, K. D. LANGER, T. KOONEN a J. W. WALEWSKI. Wireless High-

 Speed Data Transmission with Phosphorescent White-Light LEDs. European 

 Conference and exhibition of Optical Communication. Berlin: 2007, pp. 1-2. ISBN 978-

 3-8007-3059-9. 

[6]  ZENG, L., H. L. MINH, D. O´Brien, G. FAULKNER, K. LEE, D. JUNG a Y. OH. Equalisation 

 for High-Speed Visible Light Communications using White-LEDs. 6th International 

 Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing. 

 2008, pp. 170–173. DOI: 10.1109/CSNDSP.2008.4610760. 

[7]  ZHAN, Z., M. ZHANG, D. HAN, P. LUO, X. TANG, Z. GHASSEMLOOY a L. LANG. 1.2 Gbps 

 non-imaging MIMO-OFDM scheme based VLC over indoor lifting LED arrangments. 

 Opto-Electronics and Communications Conference (OECC). 2015, pp. 1–3. DOI: 

 10.1109/OECC.2015.7340270. 

[8]  PISEK, E., S. RAJAGOPAL a S. ABU-SURRA. Gigabit rate mobile connectivity through 

 visible light communication. (ICC), 2012 IEEE International Conference on 

 Communications. Ottawa: 2012, s. 3122-3127. ISBN 978-1-4577-2052-9. 

 DOI:10.1109/ICC.2012.6363739. 

[9]  ELGALA, H., R. MESLEH a H. HAAS. Predistortion in Optical Wireless 

 Transmission using OFDM. International Conference on Hybrid Intelligent Systems. 

 Shenyang: IEEE, 2009, s. 184–189. ISBN 978-0-7695-3745-0. DOI: 

 10.1109/HIS.2009.321. 

[10]  HUANG, X., Z. WANG, J. SHI, Y. WANG a N. CHI. 1.6 Gbit/s phosphorescent 

 white LED based VLC transmission using a cascaded pre-equalization circuit and a 



Literatura  39 

 differential outputs PIN receiver. Optics Epress. 2015, roč. 23, č. 17, s. 1—9. 

 DOI:10.1364/OE.23.022034.  

[11]  RAMIREZ-INIGUEZ, R., S. M. IDRUS a Z. SUN. Optical wireless communications: IR for 

 wireless connectivity. New York : CRCPress, 2007. ISBN 0-8493-7209-7. 

[12]  RAJBHANDARI, S., Z. GHASSEMLOOY, J. PEREZ, H. LE-MINH, M. IJAZ, E. LEITGEB, G. 

 KANDUS a V. KVICERA, V. On the study of the FSO link performance under controlled 

 turbulence and fog atmospheric conditions. (ConTEL), 11th International Conference 

 on Telecommunications. 2011, s. 223–226. 

[13]  PEREZ, J., Z. GHASSEMLOOY, S. RAJBHANDARI, M. IJAZ a H. L. MINH. Ethernet FSO 

 Communications Link Performance Study Under a Controlled Fog Environment. 

 Communications Letters. IEEE, 2012. vol. 16, no. 3, s. 408—410. DOI: 

 10.1109/LCOMM.2012.012412.112072. 

[14]  DONATI, S. Photodetectors: Devices, Circuits and Applications. New Jersey: 

 Prentice-Hall, 2000. ISBN: 0-13-020337-8. 

[15]  IEEE STANDARD ASSOCIATION. IEEE 802.15: WIRELESS PERSONAL AREA NETWORKS 

 [online]. 2012. Dostupné z: http://standards.ieee.org/about/get/802/802.15.html.  

[16]  WU. Z. a T. LITTLE. Network solutions for the LOS problem of new indoor free space 

 optical system. 7th International Symposium on Communication Systems Networks 

 and Digital Signal Processing (CSNDSP). 2010. s. 582–587. 

[17]  LITTLE, T. D. C., P. DIB, K. SHAH, N. BARRAFORD a B. GALLAGHER. Using LED Lighting 

 for Ubiquitous Indoor Wireless Networking. 4th IEEE International Conference on 

 Wireless& Mobile Computing, Networking and Communication. Avignon: 2008, s. 

 373–378. ISBN 978-0-7695-3393-3. DOI: 10.1109/WiMob.20008.57. 

[18]  TAKAI, I., T. HARADA, M. ANDOH, K. YASUTOMI, K. KAGAWA a S. KAWAHITO. Optical 

 Vehicle-to-Vehicle Communication System Using LED Transmitter and Camera 

 Receiver. IEEE Photonics Journal. 2014. s. 1–14. ISSN 1943-0655. 

 DOI:10.1109/jphot.2014.2352620. 

[19]  CHEN, J., S. H. LEE a S. H. HWANG. Adaptive data rate transmission for V2I 

 communication. International Conference on Information and Communication 

 Technology Convergence (ICTC). 2016. s. 244–246. ISBN: 978-1-5090-1325-8. 

 DOI:10.1109/ICTC.2016.7763477. 

[20]  IEEE STANDARD ASSOCIATION. IEEE 802.15: WIRELESS PERSONAL AREA NETWORKS 

 [online]. 2012. Dostupné z: http://standards.ieee.org/about/get/802/802.15.html.  

[21]  CIE (1932). Commission internationale de l’Eclairage proceedings. 1931. Cambridge: 

 Cambridge University Press. 



Literatura  40 

[22]  YANG, S. H., H. S. KIM, Y. H. SON a S. K. HAN. Reduction of optical Interference by 

 Wavelength Filtering in RGB-LED Based Indoor VLC System. 16th Opto-Electronics and 

 Communications Conference. Kaoshiung: 2011, IEEE. ISBN: 978-986-02-8974-9. 

[23]  MEAN WELL LPC-20 series, datasheet [online]. 2015. Dostupné z: 

 http://www.meanwell.com/productPdf.aspx?i=205.  

[24]  Weibull.com. Bellcore/Telcordia Reliability Prediction in Lambda Predict [online]. 

 2017. Dostupné z: http://www.weibull.com/hotwire/issue152/hottopics152.htm.  

[25]  Cree LED Components IES LM-80-2008 Testing Results [online]. 2016. Dostupné z: 

 http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules

 /XLamp/XLamp%20Application%20Notes/LM80_Results.pdf.  

[26]  MIHAESCU, A. a P. BESNARD. Indoor wireless optical communications. (COMM), 2010 

 8th International Conference on Communications. Bucharest: 2010, s. 359–362. ISBN 

 978-1-4244-6360-2. DOI: 10.1109/ICCOMM.2010.5509017.  

[27]  LINER, A., M. PAPES, J. VITASEK, P. KOUDELKA, J. LATAL, J. CUBIK a V. VASINEK. The 

 optical power distribution in a dark room. In: Czech-Polish-Slovak Optical Conference 

 on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics. Ostravice: SPIE, 2012, č. 

 8697. ISBN 978-081949481-8. DOI: 10.1117/12.2003929. 

[28]  RADIOMETRIX CTR124, datasheet [online]. 2016. Dostupné z: 

 http://www.radiometrix.com/files/additional/ctr124.pdf.  

 

Publikační činnost 

Publikace související s tématem disertační práce  

[29]  VITASEK, J., J. LATAL, S. HEJDUK, J. BOCHEZA, P. KOUDELKA, P. SISKA, J. SKAPA a V. 

 VASINEK, V., Fog attenuation influence on Bit Error Ratio of Free Space Optics link. In: 

 Knowledge in Telecommunication Technologies and Optics. 2011. 1st edition. 

 Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava. 

[30]  HEJDUK, S., V. VASINEK, J. BOCHEZA, J., VITASEK, J., LATAL a A. GANIYEV. Noise 

 analysis of dark rooms and their evaluation. In: Knowledge in Telecommunication 

 Technologies and Optics. 2011. Ostrava: VSB-TU Ostrava. 

[31]  HEJDUK, S. J. BOCHEZA a J. VITASEK. Mobile FSO Remote Controlled Model. In: 

 WOFEX 2011: PhD Workshop. Ostrava : VSB-Technical University of Ostrava, 2011. s. 

 614–618. ISBN 978-80-248-2449-9. 

[32]  VITASEK, J., J. LATAL, S. HEJDUK, J. BOCHEZA, P. KOUDELKA, J. SKAPA, P. SISKA a V. 

 VASINEK. Atmospheric turbulences in Free Space Optics channel. In: TSP 2011: 



Literatura  41 

 Proceedings. Budapešť: IEEE, 2011. s. 104–107. ISBN 978-1-4577-1409-2. DOI: 

 10.1109/TSP.2011.6043763. 

[33]  VITASEK, J., S. HEJDUK, J. BOCHEZA a A. GANIYEV. Modulations in Free Space Optical 

 Links. In: 13th International Conference on Research in Telecommunication 

 Technologies. 2011. Těchov: Brno University of Technology, s. 60–62. ISBN 978-80-

 214-4283-2. 

[34]  HEJDUK, S. J. BOCHEZA, J. VITASEK a K. WITAS. Comparison of communication via IR 

 and visible light spectrum in mobile indoor FSO networks. In: WOFEX2012: PhD 

 Workshop. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2012. s. 476–481. ISBN 978-80- 248-2769-8. 

[35]  VITASEK, J., J. LATAL, V. VASINEK, S. HEJDUK, A. LINER, M. PAPES, P. KOUDELKA a A. 

 GANIYEV. The fog influence on bit error ratio, In: Proc. SPIE. 8697, 18th Czech-Polish-

 Slovak Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics 

 86970L. 2012. DOI: 10.1117/12.2001748. 

[36]  VASINEK, V., J. LATAL, P. KOUDELKA, J. VITASEK, K. WITAS a S. HEJDUK. Simulation of 

 fog influence on laser beam distribution in atmosphere. In: Proc. SPIE. 8540, 

 Unmanned/Unattended Sensors and Sensor Networks IX 85400Y. 2012. DOI: 

 10.1117/12.977617. 

[37]  WITAS, K., S. HEJDUK, V. VASINEK, J. VITASEK a J. LATAL. Low noise omnidirectional 

 optical receiver for mobile FSO network. In: Proc. SPIE. 8774, Optical Sensors 2013 

 87741Q. 2003. DOI: 10.1117/12.2017086. 

[38]  HEJDUK, S., J. BOCHEZA, K. WITAS a A. GANIYEV. Visible Light Communication with 

 Four Wavelengths Division Access. In: WOFEX 2013: PhD Workshop. Ostrava: VSB-

 Technical University of Ostrava, 2013. s. 409–415. ISBN 978-80-248-3073-5. 

[39]  HEJDUK, S., K. WITAS, J. LATAL, J. VITASEK, J. BOCHEZA a V. VASINEK. Simple and 

 Universal Current Modulator Circuit for Indoor Mobile Free-Space- Optical 

 Communications Testing. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2014. 

 Vol. 12, No. 1. pp. 66-74. ISSN 1804-3119. DOI: 10.15598/aeee.v12i1.845. 

[40]  VITASEK, J., E. LEIGEB, T. DAVID, J. LATAL a S. HEJDUK. Misalignment loss of Free 

 Space Optic link. 16th International Conference on Transparent Optical  Networks 

 (ICTON). 2014. s. 1–5. ISBN: 978-1-4799-5601-2. DOI: 10.1109/ICTON.2014.6876494. 

[41]  HEJDUK, S., K. WITAS, J. LATAL, J. VITASEK a J. BOCHEZA. Use of the RGBY Model for 

 Indoor Mobile Visible Light Communication. 16th International Conference on 

 Transparent Optical Networks (ICTON). 2014. s. 1–4. ISBN: 978-1-4799-5601-2. DOI: 

 10.1109/ICTON.2014.6876490. 

[42]  LATAL, J., P. KOUDELKA, J. VITASEK, L. HAJEK, S. HEJDUK, A. LINER, P. SISKA a V. 

 VASINEK. New approach to design of optical transmitter for indoor free space optical 



Literatura  42 

 network. SPIE 9450, Photonics, Devices and Systems. 2015. DOI:  

 10.1117/12.2073495. 

[43]  VITASEK, J., J. LATAL, M. BOJKO, A. VANDERKA, L. HAJEK a S. HEJDUK. Measurement 

 and modelling of thermal turbulence effects on FSO optical beams. 18th International 

 Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). 2016. s. 1–4. ISBN: 978-1-

 5090-1467-5. DOI: 10.1109/ICTON.2016.7550484. 

[44]  VANDERKA, A., L. HAJEK, J. LATAL, J. VITASEK, S. HEJDUK a V. VASINEK. Testing 

 resistance modulation formats for FSO communication in turbulent environment,  

 with used simulation box. SPIE 9514 – Laser Communication and Propagation 

 Through the Atmosphere and Oceans. 2015. DOI: 10.1117/12.2180335.  

Publikace nesouvisející s tématem disertační práce  

[45]  LATAL, J., P. KOUDELKA, P. SISKA, J. SKAPA, F. HANACEK, V. VASINEK, J. VITASEK, S. 

 HEJDUK a J. BOCHEZA. Fiber-optic DTS system application in the research of 

 accumulation possibilities of thermal energy in the rock mass. In: Optical Sensors 

 2011; and Photonic Crystal Fibers V. 2011, SPIE. DOI: 10.1117/12.887082.  

[46]  BOCHEZA, J. S. HEJDUK a J. VITÁSEK. Conducting Polymers - Polyaniline. In: WOFEX 

 2011: PhD Workshop. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2011. s. 603–608. 

 ISBN 978-80-248-2449-9. 

[47]  VASINEK, V., J. BOCHEZA, S. HEJDUK, J. LATAL, P. KOUDELKA a J. VITASEK. Polyani line 

 nanofilms as a base for novel optical sensor structures. In: Proceedings of SPIE - The 

 International Society for Optical Engineering. 2011, vol. 8102. ISBN 978-081948712-4. 

 DOI: 10.1117/12.893085. 

[48]  VASINEK, V., J. VITASEK, S. HEJDUK, J. BOCHEZA, J. LATAL a P. KOUDELKA. 

 Interference fiber ring perimeter with FFT analysis. In: Proceedings of SPIE - The 

 International Society for Optical Engineering. 2011, vol. 8186. ISBN 978-081948814-5. 

 DOI: 10.1117/12.898076. 

[49]  VITASEK, J., J. LATAL, P. KOUDELKA, V. VASINEK, J. BOCHEZA a S. HEJDUK. Spectral 

 characteristics of fiber couplers for FTTx network. In: Proceedings of SPIE - The 

 International Society for Optical Engineering. 2012, vol. 8436. ISBN 978-081949128-2. 

 DOI: 10.1117/12.922003. 

[50]  VITASEK, J., J. LATAL, P. KOUDELKA, V. VASINEK, J. BOCHEZA a S. HEJDUK. Spectral 

 characteristics of fiber couplers for FTTx network. In: Proc. SPIE. 8436, Optics, 

 Photonics, and Digital Technologies for Multimedia Applications II 843614. 2012. DOI: 

 10.1117/12.922003. 



Literatura  43 

[51]  BOCHEZA, J. a S. HEJDUK. Polyaniline – Electrical Resistance. In: WOFEX 2012: PhD 

 Workshop. Ostrava: VSB-Technical University of Ostrava, 2012. s. 453–457. ISBN 978-

 80-248-2769-8. 

[52]  LATAL, J., J. VITASEK, P. KOUDELKA, P. SISKA, A. LINER, M. PAPES, K. WITAS, S. HEJDUK 

 a V. VASINEK. Rock massif temperature changes measurement with regard to thermal 

 responses generated by a thermal response test device. In: Proc. SPIE. 8774, Optical 

 Sensors 2013 877416. 2013. DOI: 10.1117/12.2017241.  

 

 


